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ƒmiljö och energi
Torftigt mottagande av effektivaste klimatåtgärden
 Läs senare
Av Jacob Hederos | 2 juni 2020 kl. 4:30 | 0 kommentarer

Utredningen föreslår även att våtmarksåterställning kan kombineras med odling av lövskog.
(Foto: Robin Haldert / TT)

KLIMAT. Förslaget att lägga stora ytor torvmarker under vatten som en
klimatåtgärd stöter på patrull bland remissinstanserna. Men i övrigt får utredaren
Åsa-Britt Karlssons 52 förslag på kompletterande klimatåtgärder många tummar
upp.

Att lägga 100 000 hektar skogsmark och 10 000 hektar tidigare jordbruksmark på torvmark
under ytan kan minska växthusgasutsläppen med nära tre miljoner ton årligen år 2045. Det är
slutsatsen i utredningen som ska dra ut ”Vägen till en klimatpositiv framtid”, med förslag till
kompletterande åtgärder för att nå de svenska klimatmålen.
Åtgärden anses vara den mest eﬀektiva av de 52 som presenteras i utredningen, och förordas
dra igång så fort som för att uppnå största möjliga eﬀekt.
Men när remisssvaren nu trillat in till miljödepartementet är tongångarna annorlunda. Förvisso är
det ﬂera som håller med om åtgärdens fördelar och vill snarast se mer av varan. ”Ambitionerna
måste skalas upp” skriver bland andra Naturskyddsföreningen.
Samordnat motstånd

1 of 4

8/24/20, 11:58 AM

Torftigt mottagande av eﬀektivaste klimatåtgär...

https://www.altinget.se/miljo/artikel/torftigt-mot...

Men samtidigt möter förslaget att avsätta ytterligare 125 miljoner kronor årligen till ändamålet 
mothugg från ﬂera instanser.
Det vetenskapliga underlaget är alltför svagt och osäkert, enligt bland andra LRF Skogsägarna,
Svebio, Svensk Torv, Kungliga skogs- och lantbruksakademin samt även till viss del Sveriges
lantbruksuniversitet.
– Det ﬁnns forskare som menar att det här kan bli en metangasbomb. Resultatet kan, om det
görs fel bli, det motsatta än det man eftersträvar. Vi menar därför att det behövs mer
vetenskapligt underlag innan man kan vidta de här åtgärderna, säger Ingrid Kyllerstedt, politikoch kommunikationsansvarig vid Svensk Torv till Altinget.
För svag ersättning
CITAT

Även om de föreslagna torvmarkerna som pekas ut för att återvätas inte påverkar den egna
näringen, befarar Svensk Torv att utredningsförslagen kan leda till inskränkningar framöver.
Svensk Torv kritiserar samtidigt utredningsförslagen för att det förekommer ﬂera
skötselrelaterade frågetecken i en sådan satsning som förordas. Organisationen ifrågasätter
också de ersättningsbelopp till markägarna som förs fram och pekar samtidigt på vissa juridiska
oklarheter – såsom hur miljötillstånd ska hinna meddelas inför återvätningen.
– Det är en process som i våra normalfall kan ta upp till sju år, vilket inte ger oss bilden av att de
här åtgärderna kan vidtas i närtid, säger Ingrid Kyllerstedt.
Men det ser ju ut att råda viss konsensus kring åtgärdens klimatmässiga fördelar, bland annat
IPCC förordar detta?
– Vi är inte direkt emot återvätning, men under de premisserna som utredningen föreslår så
lägger vi in lite varningar utifrån våra erfarenheter. Bland annat kring att man måste beakta
markens beskaﬀenhet och att det ﬁnns ﬂer alternativ till återvätning såsom ny skog och
viltvatten. Dessutom saknas helt tanken på torvens betydelse för beredskap vid kriser som
coronapandemin, säger Ingrid Kyllerstedt.
Systemkritik hos LRF
Från andra remissinstanser, såsom Lantbrukarnas riksförbund, hörs liknande tongångar.
– Vi saknar ett bredare resonemang kring ﬂera frågor. Just i frågan om återvätning vill vi bland
annat se en analys av vilka alternativnyttor som kan uppnås av andra åtgärder på just den
marken, säger Jens Berggren, LRF:s hållbarhetsexpert, till Altinget.
Men marken är ju ofta i träda i dag?
– Förvisso är det så. Men utifrån den utveckling vi ser ut att gå emot – med högre efterfrågan
på produktionsmark till följd av klimatförändringarna – lär vi nog tänka om kring behovet av mer
och annat lantbruk framöver. Jord- och skogsbruk är långsamma biologiska processer. Det vore
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oklokt att inleda en process mot produktionsminskning nu, genom till exempel återvätning, för
att om några decennier behöva dika ut igen.



LRF:s hållbarhetsexpert har samtidigt en mer övergripande kritik till utredningen.
– Jag vet att det är en begränsning som sätts upp i utredningens direktiv. Men jag hade ändå
önskat att man också hade sett på hur en ökad produktion i Sverige av biobaserade varor kan
ersätta fossilbaserad produktion på annat håll och därigenom få mer av ett större
systemperspektiv. Det känns inte som utredningen förstår och nyttjar våra komparativa fördelar,
säger Jens Berggren och fortsätter:
– Nu blir det lätt att man hamnar i åtgärder som främst syftar till att binda kol, istället för att
bidra med nytta, fossilsubsitution och kolinbindning.
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Inte bara skog- och markåtgärder



Förutom åtgärder för att öka kolsänkan inom skog- och mark, föreslår negativa utsläpps-utredningen samtidigt åtgärder för
avskiljning, transport och lagring av koldioxid (CCS) samt veriﬁerade utsläppsminskningar i andra länder. Utredningen tittade
även på potentialen för andra tekniska åtgärder för upptag av växthusgaser.
Flera av lagstiftningförändringarna som föreslås fokuserar på att bereda marken för CCS-tekniken – och berör framför allt
åtgärder för att stimulera bio-CCS. En av dessa är en omvänd auktionering, där industrier föreslås tävla om att få leverera störst
utsläppsinbindning till lägst pris och därefter få ett garanterat stödbelopp från Energimyndigheten.
–– Omvänd auktionering är ett intressant möjligt sätt att skapa incitament för infångning av biogen koldioxid men det löser inte
hela utmaningen med att få betydande investeringar på plats. Utredningen lägger fram ﬂera viktiga förslag på förändringar som vi
efterfrågat för att vi skall kunna närma oss en möjlig investering i koldioxidavskiljning hos oss, säger Karin Comstedt Webb vid
Cementa – som välkomnar ﬂera av utredningens förslag.

Saknat perspektiv
En myndighet höjer dock ett varningens ﬁnger i sitt remissvar för att de satsningar som ska göras på CCS-teknik.
Kemikalieinspektionen saknar en konsekvensanalys av påverkan på målet om en giftfri miljö.
– Vi är övergripande positiva till förslaget och strategin och handlingsplanerna. Men vi lyfter liksom ﬂaggan här och säger att när
man går vidare med det här, så tänk på kemikaliesperspektivet och på att vi försöker att uppnå en cirkularitet i det vi gör. Vi ska
inte bygga in oss i något som gör att vi ökar användningen av särskilt farliga kemikalier, säger Ing-Marie Olsson Ressner vid
Kemikalieinspektionen till Altinget.

De aktuella klimatmålen
Etappmålet 2030 innebär att utsläppen utanför utsläppshandeln ska minska med minst 63 procent. Åtta procentenheter
av dessa, eller 3,7 miljoner ton, får uppnås genom kompletterande åtgärder.
Växthusgasutsläppen i Sverige i ESR-sektorn bör senast år 2040 vara minst 75 procent lägre än utsläppen år 1990. Högst
två procentenheter, eller 0,9 miljoner ton, av utsläppsminskningarna får ske genom kompletterande åtgärder.
År 2045 ska utsläppen i Sverige ha minskat med minst 85 procent relativt nivåerna 1990 enligt riksdagens antagna
klimatmål. Resterande 15 procent för att nå upp till nettonollutsläpp får nås genom olika former av kompletterande
åtgärder.

“ Skogsstyrelsen instämmer i att det ﬁnns stora områden med dikad

torvmark som kan återställas genom permanent återvätning. Detta
skulle generera betydande årliga utsläppsminskningar av växthusgaser
på såväl kort som medellång sikt.
—
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